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Stanowisko usytuowane jee t од szczycie niewielkiego wyniesienia ok. 900 m ou zachódotł szkoły w Dr zono- 
wie. P r ie s  stanowisko biegnie drogu palna s Drtoflovta do wal Llpłeaek, Badaniami ratowrśezo- sondaż owymi objęto 
cały ob· г a r  stanowiska.

2
Odsłonięto 300 m /40 wykopów różnych г os ml arów / re je s tru ją c  pod w ars iwą globy ornej pozostałości war* 

at wy kulturowej, a poniżej ślady dwóch nieokreślonych bil se j obiektów, R oi rzut m ateriału  w wykopach sugeruje,
Se w tej kość objętego badaniami punktu osadniczego ale p rzekracza 4 arów ,

Z powierzchni stanowiska 1 z wykopów badawczych pozyskano ок. 1, 500 Er. ceram iki, ok, GO artefaktów 
krzem iennych 1 kamiennych oraz kilkanaście frsgtaentów  polepy.

Biorąc pod uwagę technologię 1 stylistykę ceram ik i, chronologię stanowiska ustalono na Ш fasę rozwoju 
kultury pucharów lejkowatych z silnymi wpływami kultur aubneoluycsnych strefy  leśnej· Niewielką część ceram iki 
pochodzącą z powierzchni 1 gleby ornej datować należy *v. nożne średniowiecze,

Ma ter lał у przechowywane są w 1A1E UMK w Tor ». . -l.

Badania powinny być kontynuowane* *

Uniwersytet im . Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii 1 Etnografii 
w Toruniu .

Badania prowadził mgr Stanisław Ku kawka /au to r  spraw ozdania/
1 Andrzej Boklniee. Finansował WKZ w Toruniu. P ierw szy  sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych, fana IL

Stanowisko usytuowane jes t n& niewielkim wyniesieniu ok. 500 m na wschód od szo sy  z Chełm ży do L isew a, 
bezpośrednio na północ od drogi polnej łączącej w sie Dubielno i G rzegorz. Badaniami ratowniczo-sondażowymi 
objęto centralną część osady, lich wyceno również je j zasięg  południowy. Rozm ieszczenie wykopów uwarunkowane 
oyło uprawami rolnymi.

2 »
Odsłonięto 125, 5 ro /16 wykopów sondażowych różnych rozm iarów / re je s tru jąc  pod w arstw ą gleby ornej 

pozostałości warstwy kulturowej o m iąższości do 20 cm. Sądząc z rozrzu tu  m ateriału  zabytkowego na pow ierzchni, 
jak również z przesłanek wynikających z obserwacji s tra ty g ra fii, wielkość stanowiska nie p rzek racza  Ô-12 arów,

Z  powierzchni stanowiska oraz z wykopów badawczych pozyskano ok. 900 f r ,  ceram iki 1 ok. 50 artefaktów 
krzemiennych t kamiennych. Zarówno technologie jak  1 stylistyka ceram iki wykazują wiele cech w skazujących na 
wczesne fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych. B iorąc je  pod uwagę, chronologię stanowiska ustalono n& U 
fazę rozwoju tej kultury. Je st to więc pierw sze tego typu stanowisko na teren ie  Ziemi C hełm ińskiej.

M ateriały przechowywane są  w lAiE UMK w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.
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FROMBORK-ŻURAWIA GORA Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Stanowi sko 1

DUBIELNO, gm. Popowo Biskupie 
woj, toruńskie 
Stanowisko 19

Badania prowadziła m gr Joanna Pawłowska. Finansował WKZ w 
Elblągu. Drugi /o s ta tn i/  sezon badań. Osada wielokulturowa; 
kultury: rzucew ska, wsc ho dnlopo m orska i  Ślady osadnictwa 
średniowiecznego.

Celem dwuletnich badań było zweryfikowanie stanowiska, określanego w lite ra tu rz e  jako cm entarzysko 
w iel barskie.

Odkryto .kilka obiektów o trudnej do ustalenia funkcji, ślady szałasu  1 dwócb chat plecionkowych, Ze wzglę
du na przem ieszany charak ter warstwy użytkowej wiele trutfaoścl spraw a określenie przynależności kulturowej 
od słomę tych obiektów* Jedynie szałas t  kilka jam  można na podstawie znalezionego m ateriału  /ce ram ik i 1 narzędzi 
krzem iennych/ wiązać z osadą ludności kultury rzucew skiej. Pozosta łe  obiekty są pozostałościam i osad ludności 
kultury w schotfeuop o m orskiej i. ze średniow tęcza, jednakże trudno je s t wskazać jednozcznle Ich przynależność kul
turową. Ponadto znaleziono ślady osafeictw ą wielbarskiego w postaci kilku ułamków naczyń.

M ateriały znajdują s ię  w Muzeum Zamkowym w Malborku.

G AD ZOWI CE-KWIATONIÓW, gm. Głubczyce " p* trz
woj. opolskie okree halsztacki
Stanowisko F

G4SKI, gm. Gniewkowo patrz
woj. bydgoskie okrea lateński
Stanowisko 18


